
 

 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
Општинска управа  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Број предмета: ROP-KUL-18407-IUP-4/2016 
Заводни број : 05-351-351/2016 
28. децембар 2016. године  
К у л а  
 

 

 
               Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове 
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора ''Телеком Србија'' а.д. 
Београд, ПИБ 100002887, Извршна јединица Сомбор из Сомбора, ул. Венац војводе 
Степе Степановића бр.32, на основу члана 8ђ и 158 Закона о планирању и изградњи 
(«Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-УС, 50/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 44 став 1 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл. гласник РС», бр. 
113/2015 и 96/2016), члана 17 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», 
бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/2015 и 34/2016) и члана 211 став 1 Закона о 
општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл. гласник РС», бр. 
30/2010 и 18/2016) доноси 
 

 
ЗАКЉУЧАК  

   
              Одбацује се захтев инвеститора ''Телеком Србија'' а.д. Београд, ПИБ 
100002887, Извршна јединица Сомбор из Сомбора, ул. Венац војводе Степе 
Степановића бр.32, за издавање решења о употребној дозволи за изградњу-
постављање инфраструктурног објекта, оптичког кабла за повезивање: ИПАН-
Виногради, ИПАН-Његошева, ИПАН-Саве Ковачевића, МИНИ ИПАН-Лењинова, МИНИ 
ИПАН-Циглана и за изградњу бетонских постоља за њихово постављање-монтирање у 
уличном коридору на парцелама к.п. 4947, 4945, 4952/1, 4961, 4958 и 4956 к.о. Црвенка 
због неиспуњености формалних услова за даље поступање по  захтеву.  
     
 

О б р а з л о ж е њ е  

                                                                           
               Инвеститор, ''Телеком Србија'' а.д. Београд, Извршна јединица Сомбор из 
Сомбора, поднео је дана 21.12.2016. године захтев за издавање решења о употребој 
доволи којим би се одобрила употреба објекта описаног у диспозитиву овог решења. 
Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-18407-IUP-4/2016 и у општинској 
управи Кула под заводним бројем 05-351-351/2016 од 22.12.2016. године. 
            Уз захтев инвеститор је доставио:  

- Решење о измени грађевинске дозволе број: ROP-KUL-18407-CPA-1/2016, 
заводни број: 05-351-160/2016 од 02.08.2016. године; 

- Обавештење грађевинског инспектора о извршеној контроли изграђених темеља 
број: 014-354-395/2016 од 25.11.2016. године; 

- Изјаву инвеститора, надзорног органа, извођача радова и одговорног извођача 
радова да су радови на изградњи изведени према одобреној техничкој 
документацији; 

- Елаборат геодетских радова објеката телекомуникационог вода број: 227/2014 
од 11.12.2014. године, урађен од старане ''Геос'' из Сомбора; 

- Елаборат геодетских радова објеката телекомуникационог вода број: 12/2016 од  



14.01.2016. године, урађен од старане ''Геос'' из Сомбора; 
- Елаборат геодетских радова телекомуникационе трасе оптичког кабла, урађен 

14.03.2014. године од старане ''Геоинжењеринг'' из Беле Цркве; 
- Потврду о извршеном геодетском снимању објекта број: 952-02-7-137/2015 од 

19.02.2016. године, издату од стране РГЗ Служба за катастар непокретности 
Кула; 

- Потврду о извршеном геодетском снимању водова број: 956-03-2/2014 од 
01.04.2015. године, издату од стране РГЗ Служба за катастар непокретности 
Кула; 

- Решење о одређивању председника и чланова Комисије за технички преглед 
објекта, издато од стране предузећа ''Круг'' д.о.о. из Куле под бројем 18/2015 од 
13.11.2015. године; 

- Записник о техничком прегледу и извештај комисије са предлогом о утврђивању 
подобности за употребу изграђеног инфраструктурног објекта од 05.12.2016. 
године;     

- Овлашћење за подношење захтева; 
- Доказ о уплати републичке администативне таксе и накнаде за ЦИС. 

   
            У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово Одељење 
је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да подносилац захтева може бити 
подносилац захтева, да захтев садржи све прописане податке, да уз захтев није прило- 
жена сва потребна документација прописана законом, да је приложен доказ о уплати 
прописане таксе и накнаде за ЦИС.  
       Поступајући по захтеву утврђено је: 
     • Није достављена одлука којом инвеститор именује чланове Комисије као и пред- 
седника Комисије, односно у овом случају привредно друштво којем се поверава 
вршење техничког прегледа;  
     • Није достављен Главни  пројекат  потврђен и оверен од стране инвеститора, 
надзорног органа и извођача радова, да је  изведено стање једнако пројектованом 
стању из главног пројекта (на увид); 
     • Изјава да су радови изведени према одобреној техничкој документацији, која је 
приложена у .pdf формату, је потписана од стране извођача радова ''Инвест 
инжењеринг'' д.о.о. из Новог Сада. У записнику су као извођачи радова на предметном 
објекту наведени: ''Инвест инжењеринг'' д.о.о. из Новог Сада и ''Телефонија'' из 
Београда, а изјаву о завршетку израде темеља бетонских постоља је овом органу 
поднео извођач радова ''Кабелнет'' д.о.о. из Новог Сада. На основу напред наведених 
података и документације која је била приложена у претходним поступцима, а у вези 
изградње предметног објекта, изјаву треба да потпишу и овере печатом правног лица 
извођача радова сви извођачи који су учествовали у изградњи, а такође треба и у 
записнику навести извођача радова ''Кабелнет'' д.о.о. из Новог Сада који је поднео 
изјаву да је завршио изградњу темеља бетонских постоља; 
     • Изјаву треба да потпишу и овере сва лица која су вршила стручни надзор, а која су 
наведена у Записнику о техничком прегледу. 
               
              На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
              Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен 
захтев у року од десет дана од дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана 
од дана објављивања на интернет страници надлежног органа, не доставља 
документацију коју је поднео уз захтев који је одбачен нити поново плаћа 
админустративну таксу. 
             Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење 
усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је 
одбачен и поновног плаћања административне таксе и накнаде за Централну 
евиденцију обједињених процедура. 
 
              Административна такса за овај закључак наплаћена је у износу од 4806,00 
динара у складу са Законом о републичким административним таксама («Сл. гласник 
РС», бр. 43/2003... 45/2015). 
              Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура, за подношење 
захтева наплаћена је у износу од 2.000,00 динара. 



 

              УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 
приговор у року од три дана од дана пријема Општинском већу општине Кула. 
Приговор се изјављује непосредно или путем овог органа таксиран са 440,00 динара 
републичке административне таксе. 

 

       Oбрадила,  Лидија Иван  дипл.инж.грађ.  
 

        
 

 
 
 
                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                                                                              Славка Кочонда  дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Доставити:                                      

1. Инвеститору,                      
2. Грађевинској инспекцији, 
3. Објављивање у електронском облику путем интернета и 
4. Архиви.           


